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   एकदा एका याजाने आऩल्मा आलरळान फागेत 
बव्म कायंज ेफनलामचा ननश्चम केरा. त्माभुऱे 
त्माच ेल त्माच्मा याज्माच ेलैबल तय लाढरेच असते 
आणण कीती ऩण सगऱीकड ेऩसयरी असती. ऩण ते 
कायंज ेफांधल्माभुऱे संऩूणच याज्माच ंऩाणी फंद 
होणाय होतं. 



   एका गयीफ भाणसाने ते ऐकर ंआणण आऩल्मा फामकोरा 
म्हणारा, “काही ददलसात आऩरी भुरं ऩाण्मासाठी यडतीर, 
जनालयं आजायी ऩडतीर आणण आऩण सलच तहानेने भरून जाऊ”. 
 
   त्माची फामको म्हणारी, “एखाद्मा फुद्धिभान आणण द्धलद्लान 
भाणसाने याजारा सभजालरं ऩादहजे कक दह त्माची मोजना ककती 
भूखचऩणाची आणण घातक आहे”. 



   तो गयीफ भाणूस ळहयातीर अत्मंत द्धलद्लान अळा 
भाणसाकड ेगेरा आणण त्माच्मा ऩामा ऩडून याजारा 
सभजालण्माची द्धलनंती केरी. ऩण तो द्धलद्लान भनुष्म 
स्लतः च्मा  द्धलचायात इतका भग्न होता कक त्माच्मा 
फोरण्माकड ेत्मान ेना पायस ंरऺ ददर ंना त्मान ंकाही  
रुची दाखलरी.  



   उरट तो द्धलद्लान त्मारा भोठ्मा भोठ्मा गोष्टी सांगू 
रागरा त्मातरं त्मा गरयफारा कादहही सभजर ंनाही. 
 
   तो बफचाया उदास चहेेऱ्माने ऩयतरा आणण त्माच्मा भनात 
आरं, “जय अळा भोठमा-भोठ्मा फोरण्माने तहान बागरी 
असती तय ककती फयं झारं असतं. अळा फुद्धिभत्तेचा काम 
पामदा जी साभान्म भाणसारा सभजतच नाही”. 
 
   त्माने द्धलचाय केरा जय एखाद्मा लाकचतुय भाणसाने जय 
याजारा सभजालरे तय याजा ऐकेर आणण सभजेर सुिा.  

म्हणून तो फाजायऩेठेत गेरा आणण नतथरे व्माऩायी जे 
फोरण्मात आणण गगऱ्हाईक ऩटलण्मात भाहीय होते त्माचं्मा कड े
गेरा.  
   त्मांना जेंव्हा कऱरं तो कळासाठी आराम तेंव्हा त्मांच तोंडच ं
फंद झारं त्मांच्मा तोंडातून ळब्दाच पुटेनात.आनंदाने सल्रे 
देणाऱ्मा त्मा व्माऩाऱ्मांची याजा सभोय फोरण्माची दहभंत 
नव्हती. 
 
   त्मा गयीफ भाणसाने ळलेटी थकून घयचा यस्ता ऩकडरा तो 
द्धलचाय करू रागरा, “ददेुलाने, ह्मा गोड गोड गोष्टी केलऱ 
ऩोकऱ आहेत. कायण त्मांना काही कयामची दहम्भत नाही.  
अळा गोड फोरण्माचा काम पामदा ज्मांच्मा भधे दहम्भतच नाही 
काही कयण्माची”. 
 
   एखाद्मा ताकद आणण दहम्भत असणाऱ्मा भाणसारा याजाकड े
सभजालमारा ऩाठलरं ऩादहजे जो याजारा त्माच ेचकुीच ेद्धलचाय 
फदरामरा बाग ऩाडरे. 



भग तो ऩयत फाजायात गेरा आणण त्मान ेएक ताकदलय, 
ननबचम आणण ळूय भाणूस ळोधरा तो होता रोहाय. तो 
रोखडंाच्मा सळ्मा इतक्मा सहजतेने लाकलामचा जणूकाही 
तो फुटाची रेस फांधतो आहे. 

   रोहायारा याजाच्मा द्धलयोधात उबे यहामची कल्ऩना 
आलडरी. तो सांगू रागरा याजलाड्मात लळयता ऺणी भी 
णखडक्मा पोडीन, दयलाज ेतोडीन आणण लसवं्हासनाचा चक्का 
चयू करयन. 
 
   तो गयीफ भाणूस ऩयत ननयाळ झारा. तो जाणून होता की 
रोहाय अस ंकाही कयामच्मा आधीच याजाच ेसैननक त्मारा 
भारून टाकतीर. आणण यागालरेरा याजा कायंज ेफनलामचा 
त्माचा द्धलचाय अजूनच ऩक्का कयेर. पुळायक्मा भायणाऱ्मा 
रोहायारा नतथ ेसोडून तो ऩयत ननयाळनेे चार ूरागरा, 
त्माच्मा भनात द्धलचाय आरा. 
 
 “नुसती ताकद असुन काम उऩमोग जय फुिीची साथ नसेर. 
अळा ताकदीचा काम उऩमोग जी उदे्दळच ऩुया कयत नाही”. 
 





   ननयाळ आणण जड अतंःकयणा ने तो घयी गेरा. ळजेायच्मांना 
आणण घयच्मांना त्माने सांगगतरं की कायंजे फांधणे थांफलु ळकेर 
असा कोणीही भरा लभऱारा नाही. 



त्माची भुरगी ऩटकन म्हणारी, “ऩण फाफा तुम्ही का 
जात नाही?”   

   गोंधऱरेरा तो ननरुत्तय झारा. बफचाया गयीफ आऩल्मा 
फामको भुरांच ंतोंड फघु रागरा. “भाझी भुरगी खयच फोरते 
आहे हे काभ भराच केरं ऩादहजे”. 



   तो गयीफ भाणूस घयातून ननघारा त्माची ऩालर ंडोंगयाच्मा 
ददळनेे चारू रागरी.  डोंगय पाय उंच होता तो संऩता संऩत 
नव्हता. 

ळलेटी एकदा तो याजाच्मा याजलाड्मा ऩाळी 
ऩोचरा. घाफयरेरा तो फयाच लेऱ याजलाड्माच्मा 
फाहेयच उबा होता.  





याजाचे लळऩाई त्मारा याजाच्मा दयफायात घेऊन गेरे. याजान े
यागाने त्मारा मामच ेकायण द्धलचायरे. 

ऩाम थयथयत आणण दात कडकडत असरेल्मा त्मा गयीफ 
भाणसाने कायंज े फांधल्माभुऱे जनतेरा होणाऱ्मा नुकसानी फद्दर 
सांगगतरे. 

“फास,” याजा यागान ेम्हणारा, “भी याजा आहे आणण भरा 
तू प्रश्न द्धलचायतो आहेस?”   

   त्मा गयीफाच्मा भनात द्धलचाय आरा भरा त्मा फुद्धिभाना 
सायखी फुिी असती तय. 



थयथयत तो बफचाया एव्हढच फोरु ळकरा,  
“तहान तहान असत,े गयीफ भाणसारा तेव्हढीच 
रागते जेव्हढी याजारा”. 
   त्माची जीब सुकून गेरी तेंव्हा त्माच्मा भनात 
द्धलचाय आरा जय का भाझ्माकड ेत्मा व्माऩाऱ्मा ं
सायख ंलाक् चातुमच असत ंतय, भी ऩण भुदे्दसूद फोर ू
ळकरो असतो. 
 
   याजान ेभोठे्ठ डोऱे केरे आणण तो म्हणारा, “अच्छा 
म्हणज ेह्मा गोष्टीसाठी तू भरा त्रास द्मामरा आरा 
आहेस तय भी एक चटुकी लाजलरी तय भाझ ेसैननक 
तुझं डोकं धडा ऩासून लेगऱं कयतीर”. 
 
   त्मा गयीफ भाणसाच्मा भनात द्धलचाय आरा ,जय 
भाझ्मा कड ेत्मा रोहाया सायखी ताकद असती तय 
ककती फयं झार ंअसत.ं होती नव्हती ती सगऱी ताकद 
एकलटून तो म्हणारा, “भारा भायामचा तुम्हारा ऩूणच 
अगधकाय आहे ,ऩण भरा भारून ऩरयस्स्थती 
फदरणाय नाही. तुझी प्रजा तहानेन ेतडपडून भयेर. 
जेंव्हा-जेंव्हा तू त्मा बव्म सुंदय कायंजा कड ेफघळीर 
तुरा ती भेरेरी आऩरी प्रजा आठलेर”. 

 



याजा ताडकन उठून उबा यादहरा, तो 
लळऩामांना फोरालणायच होता कक ऺणबय 
थांफरा आणण द्धलचाय करू रागरा. भग 
म्हणारा :  
 “त ूबोऱा बाफडा ददसतोस, चातुमच ने तुरा 
फोरणे जभत नाही. त ूअडखऱत फोरतोस 
ऩण एक रफाड सल्रागाया च्मा गोड 
फोरण्माऩेऺा तुझ्मा फोरण्मात सच्च ेऩणा 
आहे. तुझी ळयीयमष्टी फायीक आहे ऩण तुझं 
रृदम भजफूत आहे खयं फोरण्माची तुझ्मात 
ताकद आहे. तू म्हणळीर तसच होईर”. 



    तो गयीफ भाणूस आऩल्मा गाली ऩयतरा आणण त्माने ही 
गोष्ट सगळ्मांना सांगगतरी. द्धलद्लानान ेही गोष्ट नतखट भीठ 
रालून आऩल्मा ऩुस्तकात लरदहरी ऩण ते ऩुस्तक कुठेतयी 
हयलरे. व्माऩाऱ्मान ेसुध्दा दह गोष्ट सगळ्मांना पुळायकी 
भारून सांगगतरी, रोहाय तय इतका खळु झारा की आनंदाच्मा 
बयात एयण उचररी आणण घयाची णखडकीच पोडून टाकरी. 



तो गयीफ भाणूस आऩल्मा कुटंुफ फयोफय आनंदात फसरा 
होता, त्माचा अजून द्धलश्लास फसत नव्हता कक त्मान े हे 
खयेच  सगऱे केरे.   

  सभजदाय फुिी, लाक् चातुमच, साहसी रृदम काहीही असो ऩण 
आता कोणी तहानरेरे याहणाय नाही. 




